
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dvärgpinscherklubben  
 
Mötesprotokoll 2023: 27 Februari 
Möte via Teams : 2023  

 
Närvarande: Anna Clevesjö, Carola Håkansson, Jacqueline Swärd, Johan Jakobsson, Anna Edling, Jessica 

Berntsson 

 

Ej närvarande: Jessica Linhem Olsson, Mica Grälls, Eva Sätre 

 
 

§1. Mötet öppnas. 
 
§2. Val av justerare jämte ordförande 
 
§3. Godkännande av dagordning. 
 

§4. Förgående mötesprotokoll  
Finns på hemsidan. 

 
§5 Inkommande skrivelser. 

- Medlem inkom och hade ej fått pinnenytt, sekreterare har svarat och guidat. 
- Uppfödare inkom ang uppgifter t hemsida. Webmaster har ordnat. 
- Fråga från Medlem inkom ang Åretshundrosetter – Sekreterare har svarat 
- Fråga från Medlem inkom ang Åretshundrosetter – Sekreterare har svarat 
- Medlem inkom ang avanmälan Nosework – sekreterare har hänvisat  
- SKK inkom med självstudiekurs – vi tar med t medier och Pinnenytt 
 

§6. Rapporter.  
- Rapport gällande samarbete med grannklubbarna. Pinscher och affenpinscher klubbarna är 

intresserade och möte är bokat. 
- Årets hundtävlings grupp har ett första möte bokad 5/3 kl 18-20. 
- Rapportera in ny styrelse SKK – Sekreterare fyller i efter mötet. 

 
§7. Ekonomi 

- Uppdatering kring ekonomin 
- Sponsoravtalet till Kontorab & SOS entreprenad. 
- Ersättningsblankett mailas ut till Årsm.  
- Kassör kikar med SKK igen ang. PC program.  

 
§8. RAM 

- Första mötet är avklarat. 
- RAS är under arbete 
- Nytt förslag är på ingång 
- Nytt möte är inplanerat 14/3  

 

§9. Uppdrag 
 

- Boka domarhotell SDPV – Kassör kikar på detta. 
- DP helgen är bokad till 29/9-1/10, planering är pågående.  
- Ringträning – Beslut om utomhus träning - kostnad 50kr/person medlemmar och 100kr/övriga 

SKK medlemmar. 

 
§10. Övriga frågor. 

- SKK anordnad Workshop för styrelsen 2 Maj / Sista dag 20/4 att svara. 
- CUA Utb. Senaste svar 13/3. 
- Sekreterares förväntningar inför mötena framöver. 
- SKKs uppdatering kring Utställning. 
- Specialklubbsträff – Katja har anmält. (RAM) 
- Aktiviteter 2023. Träffar fortsätter att vara gratis.  



Aktivitet i form av föreläsning eller annan extern part eller dylikt kommer en mindre summa anges 
vid specifika tillfällen för större anordningar.  

- Sponsorer 2023 på sociala medier.  
- Hemsidan – Webmaster kontaktar one. 

 
 
§11. Nästa möte. 
 
Förslag på nästkommande:  
 
MARS: 29e kl 19:00 
APRIL: Återkommer kring April 
MAJ: 18e  kl 19:00 
JUNI: 15e kl.19:00 
JUNI: 27e & 28e & 29e kl.19:00 
PAUS UNDER JULI ? 
AUGUSTI: 8e & 9e & 10e kl.19:00 
 
§12. Mötet avslutas.  
 


